
 كٍف وعانح مشكال اختماعٍا مه خالل شبكت معاندت

كٍف وعانح مشكال  َقذو نكى انٍٕو ششح جذ يثغط نذسط jami3dorosmaroc يشدثا تكى أػضائً فً يٕقغ

، عُرؼشف فٍّ ػهى يفٕٓو انًشكم االجرًاػً ٔ كٍفٍح دهّ ، ٔ قذ اػرًذَا  اختماعٍا مه خالل شبكت معاندت

 .انتدذٌذ فً االختماعٍاث نهسىت انثانثت إعذادي فً ْزا انًٕضٕع ػهى يؼطٍاخ ٔ يذأس

  مقذمت

 فً يذٍطُا كاأليٍح ٔ انغكٍ انغٍش الئق ٔ ايالدظرّذؼاًَ انذٔنح انًغشتٍح يٍ ػذج يشاكم اجرًاػٍح ًٌكٍ 

 .انؼُف

إرا يا يؼُى يشكم اجرًاػً؟ ٔ يا ًْ إَٔاػّ؟ ٔ يا ًْ انًشاكم االجرًاػٍح انرً ٌؼاًَ يُٓا انًغشب؟ ٔ يا 

 ًْ شثكح يؼانجح يشكم اجرًاػً؟ ٔ كٍف عأٔظفٓا نذساعح يشكم اجرًاػً فً يذٍطً؟

 معىى انمشكم االختماعً

 .ذًاعكّ ٔ  اعرقشاسِ ْٕ أي ػائق أٔ صؼٕتح ذٕاجّ انًجرًغ ٔ ذٓذد انمشكم االختماعً

 أوىاع انمشاكم االختماعٍت

 .ذُقغى انًشاكم االجرًاػٍح انى َٕػٍٍ أعاعٍٍٍ

كاإلدمان على المخدرات و السرلة ، و التحرش الجنسً ، و تحطٌم  : مشاكل انحراف السلوك .1

 .الممتلكات العمومٌة
 .كالفمر و األمٌة ، و تشغٌل األطفال و البطالة : مشاكل الوضعية االجتماعية .2

 اكتشف ومارج مه انمشاكم االختماعٍت انتً ٌعاوً مىها بهذوا

 انًطشٔدح دانٍا انرذذٌاخيٍ أتشص انًشاكم االجرًاػٍح انرً ٌؼاًَ يُٓا تهذَا ًْ انفقش انزي ٌؼرثش يٍ أكثش 

يٍ عكاٌ انذٕاضش % 12 األسٌاف ٔ عكاٌيٍ % 22ػهى انًغشب فً يجال انرًٍُح االقرصادٌح ، ارا ٌؼٍش 

يٍ انغكاٌ ٔ انغكٍ انغٍش الئق كأدٍاء % 50ذذد ػرثح انفقش ، تاالضافح انى يشكم األيٍح انزي ًٌظ 

انصفٍخ ، ٔ يشكم ذشغٍم األطفال ٔ انؼُف ضذ انًشأج، ٔ انغشقح انًغهذح ، ًٌكٍ ذصٍُف ْزِ انًشاكم 

 .دغة إَٔاػٓا كًا ٌهً

 .(التشرمٌل)العنف ضد المرأة و السرلة المسلحة  : مشاكل انحراف السلوك .1
 .الفمر و السكن الغٌر الئك و تشغٌل األطفال  و األمٌة: مشاكل الوضعية االجتماعية .2
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 شبكت معاندت مشكم اختماعً

يٍ خالل ذذذٌذ أعثاتّ ٔ َرائجّ ٔ انًغؤٔنٍاخ،  ًْ أداج َغرؼًهٓا تٓذف دساعح ٔ يؼانجح أي يشكم اجرًاػً

 .نهخشٔج فً األخٍش تذهٕل يًكُح نّ

 خطىاث معاندت مشكم اختماعً

 .فًٍا ٌهً انخطٕاخ انٕاجة ذطثٍقٓا نًؼانجح يشكم اجرًاػً يؼٍٍ

 رصذ انمشكم االختماعً و تحذٌذي .1

 مشكل انحراف السلون أم مشكل أوضاع اجتماعٌة التصادٌة ، أم مزدوج: تحدٌد نوعٌة المشكل  .1
 .أٌن ٌنتشر و هل له بعد عالمً أو وطنً أو جهوي أو محلً: توطٌن مجال انتشاره  .2
  .خطورة آنٌة ، أم خطورة مستمبلٌة:  أبرز امتداده الزمنً .3

 انبحث عه انمعطٍاث و انىثائق.2

 ..مكتوبة أو مسموعة أو فٌدٌو: جمع وثائك حول المشكل  .1
 .بجمع معطٌات مباشرة من المٌدان ، و االتصال ببعض المصالح و المؤسسات المعنٌة: البحث المٌدانً  .2

 تشخٍص انمشكم بمعاندت انمعطٍان انمتىفرة.3

 وصف المشكل و تحدٌد عناصره .1
 .بالبحث عن العوامل األسباب: تفسٌر المشكل  .2
 .هل من خالل الكشف عن االنعكاسات و اآلثار العامة للمشكل: االستخالص  .3

 اقتراذ حهىل نمعاندت انمشكم االختماعً.4

 .رصد و تدوٌن مختلف الحلول الممكنة .1
 .تصنٌف هذه الحلول وفك معٌار إمكانٌة تنفٌذها .2
 .تحدٌد الغالف الزمنً الالزم لتنفٌذ هذه الحلول .3

 عرض انحهىل انمقترحت.5

 .عرض الحل أو الحلول فً تمرٌر واضح و متكامل .1
 .الخروج بحل مناسب للمشكل ٌتم االتفاق حوله و تتبٌن جدواه فً معالجة المشكل .2

 أتذرب عهى تطبٍق شبكت انمعاندت عهى مشكم اختماعً اختاري مه محٍطً
لتطبٌك شبكة معالجة مشكل اجتماعً ، ٌجب أوال المٌام ببعض الخطوات الضرورٌة لضمان سٌرورة العمل 

 .علٌها بشكل سلٌم ، وهً
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  .اختار مشكل اجتماعً من محٌطً بحٌث تكون عندي الرغبة و المٌل لمعالجته .1
نحدد اشكالٌة موضوعنا بمعرفة مدى انتشار . أكون مع زمالئً مجموعة عمل لنتماسم المهام .2

 .المشكل و حجمه فً محٌطنا
  .نشع خطة عمل مدلمة باالعتماد على خطوات شبكة المعالجة .3
  .ثم نحدد المدة الزمنٌة لمعالجة المشكل ، بوضع جدول زمنً ٌتضمن جل خطوات الشبكة .4
 .نمسم المهام بٌننا كجمع الوثائك المتنوعة و التمصً المٌدانً .5
ثم ننجز و نعرض تمرٌرا . نعالج المعطٌات المحصل علٌها ، بتفرٌغ البٌانات و تصنٌفها و تحلٌلها .6

  .حول الحل أو الحلول الممكنة للمشكل
 .و اخٌرا نستثمر تمرٌرنا بمشاركته فً االنشطة المدرسٌة أو بالمؤسسات المتواجدة بمحٌطنا .7
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